
واعلموا أن اهللا يعلم ما في )) ومهما يكتم املرء يعلمه اهللا سبحانه وتعاىل ((  واهللا مخرج ما كنتم تكتمون(( 

  .))  أنفسكم فاحذروه

فإن من نعمة اهللا أن  ؛فائدة السادسة: بيان نعمة اهللا سبحانه وتعاىل على بين إسرائيل لبيان األمر الواقعالوفيه 

  .وإال ال؟ طيبيبني هلم األمر الواقع حىت يكونوا على بصرية من أمرهم 

مثال  ،أي نعم ؟ أال يستفاد به أيضا أن بيان األمور اخلفية اليت حيصل فيها االختالف والنزاع من نعمة اهللا 

ا يبينه فإن هذا من نعمة اهللا سبحانه وتعاىل اختلفنا يف أمور وكاد األمر يتفاقم حىت يصل إىل الفتنة مث أظهر اهللا م

   علينا ألنه يزيل بذلك هذا اخلالف وهذا النزاع.

  ؟..........ذكر السبب بعد اية القصة تأخريما فائدة .: الطالب

   املبادرة بذكر النعمة قبل بيان سببها.بعد ذكر القصة و  ذكر السببهذه فائدة تأخري  .....:الشيخ 

   ال ال؟إكذا و على لسان موسى   )) قلنا (())  اضربوه ببعضهافقلنا  ((

  قول الرسول الذي يكون بأمر اهللا يكون قوال هللا . ؛طبعا إذا كان بأمره ؛فيستفاد منه أن قول الرسول قول ملرسله 

 )) ببعضها ((ويش الدليل؟ لقوله:  ؛الفائدة الثانية: أن البعض الذي ضرب به هذا القتيل من البقرة غري معلوم

  ألن املقصود اآلية . داع؛ولة بعض املفسرين أن يعينوه حماولة ليس هلا اأمه اهللا وحم

 هوهلذا نرى إن ؛الفائدة الثالثة: إنه ينبغي لطالب العلم أن يعتين باملعىن مبعىن القصة وغرضها دون من وقعت عليه

جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال يا رسول اهللا   :من التكلف ما يفعله بعض الناس إذا جاء احلديث

وهذا ليس بالزم املهم ما هو؟ معىن القصة  نعم؟ جتد بعض الناس يتعب ويتكلف يف تعيني هذا الرجل ؛كذا وكذا

أن  الزم إذا ا هوم ؟ما هذا احلمار ،ما هذه الناقة مثال ،ما هذا األعرايب ،وموضوعها أما أن تعرف ما هذا الرجل

واهللا تعاىل قد  )) ببعضها (( :فال يضر اإلام يف هذا األمر من قولهمعانيها وما توصل إليها  يف األمور املقصود

ألن هذا ما هو أمر  ؛ومل يبني هنا األمر )) ببعضها (( :أو أن اهللا أمه عنا حنن فقط فقال ،عينه هلم ما فيه شك

                                مهم.

   ،فيد منه فائدة إذا كانوا قد أمروا أن يضربوه ببعضها فقط وال عني هلمونست

افعل بعض هذه  :يعين إذا قيل لك ؛أن املبهم يف أمور متعددة أيسر على املكلف من املعني :نستفيد منه فائدة

خريوا يف أمور ال ال؟ فيكون يف هذا توسعة على العباد إذا إاألشياء أسهل مما إذا قيل لك افعل هذا الشيء و 

   متعددة.

  )) . ثم قست قلوبكم من بعد ذلكلقوله: ((  ؛بقسوة القلب



وفيها أيضا دليل على لؤم بين إسرائيل الذين جاءم هذه النعم ومع ذلك فإم مل يلينوا للحق بل قست قلوم 

  على ظهور هذه النعم عندهم .

والقلب قسوته أمر  ؛ألن احلجارة من احملسوس ؛قول باحملسوسأيضا الفائدة الثالثة: فهي كاحلجارة تشبيه املع اوفيه

إعراضه عن بلكن املراد أنه يقسوا  ؛هو القلب هو ،إذا أنه ليس املعىن أن القلب الذي هو مضغة يقسوا ؛معقول

فهو أمر معنوي شبه باألمر احلسي وهذا من بالغة القرآن تشبيه املعقول باحملسوس حىت  ؛احلق واستكباره عليه

  تبني .ي

  ن احلديد يلني بالنار.ألاحلجارة أقسى شيء يضرب به املثل ومل يقل كاحلديد أن  ا:وفيه

من الحجارة ما يتفجر منه األنهار  ((وهي  ؛أيضا دليل على أن احلجارة تفرتق عن قلوم ألن فيها خريا اوفيه

   وهؤالء والعياذ باهللا على العكس. )) ومنها ما يشقق فيخرج منه الماء ومنها ما يهبط من خشية اهللا

)) وهذه صفة من  وما اهللا بغافل عما يعملون ((لقوله:  ؛وفيها أيضا دليل على سعة علم اهللا سبحانه وتعاىل

وما اهللا  ((ال ثبوتية؟ هل إن اهللا نفاها عن نفسه إأو الثبوتية؟ هي سلبية و  صفات اهللا سبحانه وتعاىل السلبية

  ؟  )) وما اهللا بغافل ((هل قال إن اهللا غافل؟ أو  أو أثبتها ؟)) بغافل

   )) وما اهللا بغافل ((:  الطالب

فهي صفة سلبية وقد مر علينا أن الصفات السلبية اليت ينفيها اهللا سبحانه وتعاىل ))  وما اهللا بغافل ((: الشيخ 

وما اهللا بغافل عما  ((فهنا نقول يف قوله:  ؛وإثبات كمال ضدها ،عن نفسه تتضمن أمرين مها: نفي هذه الصفة

إثبات كمال ضد ذاك وهو  :وفيها )) وما اهللا بغافل ((نفي غفلة اهللا سبحانه وتعاىل عن عملهم  )) تعملون

   )). وما اهللا بغافل عما تعملون العلم واملراقبة أن اهللا سبحانه وتعاىل رقيب على أعماهلم عامل ا ((

)) وإن منها لما يهبط من خشية اهللا  لقوله: (( ؛جل أن اجلمادات  تعرف اهللا عزو :الفوائدويف هذه اآلية من 

سبح هللا ما في السموات ي وهذا أمر معلوم من آيات أخرى يف قوله تعاىل: (( ؛دليل على أا تعرف اهللا وهذا 

ء إال يسبح بحمده وإن من شي)) ((  تسبح له السموات السبع واألرض ومن فيهن )) (( وما في األرض

  )). ولكن ال تفقهون تسبيحهم

 ؛)) ألن اخلشية هي اخلوف املقرون بالعلم من خشية اهللا لقوله: (( ؛وفيه أيضا من الفوائد: عظمة اهللا عزوجل

 إنما يخشى اهللا من عباده  (()) فمن علم باهللا وعظمته  إنما يخشى اهللا من عباده العلماءلقوله تعاىل: (( 

وإن منها لما يهبط من خشية  فمن عرف أو فمن علم عظمة اهللا سبحانه وتعاىل فالبد أن خيشاه (( )) العلماء

  )). اهللا



األار  اتتفجر منه اءحيث جعل هذه احلجارة الصم قدرة اهللا سبحانه وتعاىلكمال ويف اآلية أيضا دليل على  

   ويتفجر عيونا بقدرة اهللا تبارك وتعاىل. ال ال؟ وكان موسى صلى اهللا عليه وسلم يضرب بعصاه حبجر فينبجسإو 

فتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كالم اهللا أ درس احلاضر: ((ال مث قال اهللا تعاىل يف مبتدأ

   )) ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون

أي تيئيس املسلمني من أن يؤمن  ،والتيئيس ، االستبعاداهلمزة لالستفهام واملراد به االستبعاد )) أفتطمعون ((

يعين أنكم أنتم تطمعون الطمع معناه الرجاء املقرون بالرغبة األكيدة  )) تطمعون : ((وقوله ؛هؤالء اليهود هلم

  طمع فيه يعين أنكم تطمعون هذا الشيء. :ألن الذي يرجوا الشيء مع الرغبة فيه يقال ؛رغبةترجون مع 

وهذا أمر بعيد  ؛ويتبعوا لكم ،إلميان هنا مبعىن التصديق يعين أن يصدقوا لكم، ا)) أن يؤمنوا لكم ((وقوله:  

 ((   لتحقيق فاجلملة يف حمل نصب حاال من الواو يف لوالواو هنا للحال وقد  )) قد كان فريقا منهم ((لقوله: 

  يعين واحلال أن فريقا منهم يسمعون كالم اهللا . )) لكم ايؤمنو 

أي من اليهود  )) منهم (( :)) الفريق يا عبد الرمحن مبعىن الفريق؟ الطائفة. وقوله منهم وقد كان فريقاوقوله: (( 

  الذين كانوا يف املدينة.

كما يف قوله   ؟أو مسع للتوراة تتلى ؟هل هذا السماع مسع لكالم اهللا تعاىل حقيقة )) يسمعون كالم اهللا (( :وقوله 

ولذلك قال  ؛)) حيتمل هذا وهذا ه حتى يسمع كالم اهللاستجارك فأجر اوإن أحد من المشركين تعاىل: (( 

بعض العلماء: إن املراد بالفريق هنا الذين اختارهم موسى وهم سبعون رجال مليقات اهللا سبحانه وتعاىل وأن اهللا ملا  

بل املراد بسماع   :وقيل ؛اهللا )) وحرفوا كالم لن نؤمن لك حتى نرى اهللا جهرةكلمه ومسعوه يكلم اهللا قالوا: (( 

ه يسمعون كالم اهللا يعين من قوليكون فعليه  كالم اهللا مساعهم للتوراة تتلى ومع ذلك حيرفوا من بعد ما عقلوها

  ))  فأجره حتى يسمع كالم اهللا ((كما يف قوله:   غريه

 ،جتاههاا غريت حرفت الدابة يعين :ومنه قوهلم ؛)) التحريف التغيري ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وقوله: ((

 لفظلأما التغيري اللفظي فمعناه أن يغري نفس ا ؛وتغيري معنوي ،التغيري وهو نوعان: تغيري لفظي التحريف معناه

 حطة غريوه شف حنطة يف شعرية :قالوا )) دخلوا الباب سجدا وقولوا حطةا (( :مثل قول اليهود ملا قيل هلم

م اهللا موسى لوك ((ما غري بعض املبتدعة يف كالم اهللا من هذه األمة  هسميه تغيريا لفظيا ومثلنهذا  ؛حنطة :قالوا

ألن اهللا ما يتكلم والعياذ باهللا  ؛فيكون الكالم من من ؟ من موسى ؛وكلم اهللا موسى تكليما :فقرأها )) تكليما

التحريف  ،به املعىن سميه حتريفا لفظيا وهو يتبعه التحريف املعنوي وأحيانا ال يتغرينم اهللا موسى تكليما هذا لوك

املعىن ال يتغري ولكن  ؛احلمد هللاَ  :قال ؛احلمد هللاِ  :اللفظي قد ال يتغري به املعىن لكنه جناية واعتداء مثل لو قال



والغالب أن هذا التحريف الذي هو حتريف لفظي بغري تغيري املعىن الغالب أنه ما يقع إال من إنسان  ؛لفظه تغري

هؤالء حرفوا الكلم ومثال حتريف  الكلم مثل ما  ؛الناس وإن كان املعىن ال خيتلف ةبجاهل أو إنسان يريد ذبذ

 راداملويقول  ،ولكنه يغري معناه ؛اللفظ كما هو وا حنطة. التحريف املعنوي أن يبقيفقال )) وقولوا حطة (( :قلنا

 شالعرش قالوا استوىل على العر ستوى على االذين قالوا  :مثل نعم ،ه كذا مما ال يريده اهللا سبحانه وتعاىل بهب

اللفظ باق على ما هو  ،ومل حيرفوا اللفظ هؤالء حرفوا معىن ؛مها القوة والنعمة وما أشبه ذلكالوا يف اليدين قو 

و معناه استوىل عليه بل عليه واستقر ما ه على العرش أيش معناها ؟ أي عال ىلكن املعىن غريوه ألن استو  ؛عليه

ليس كمثله  (( :ألن اهللا يقول ؛و مثل أيديناا ها يد حقيقية لكن موكذلك اليد املراد  ؛عليه واستقر معناه عال

ألا كالم اهللا سبحانه  ؛التوراة بالنسبة لليهود يعين حيرفون كالم اهللا كالم اهللا )) شيء وهو السميع البصير

   )) يحرفون كالم اهللا ؛ ((وتعاىل كتبها اهللا تعاىل ملوسى بيده

الغرض منها إثبات أن  )) من بعد ما عقلوه ((فهموه وهذه الكلمة  )) عقلوه (())  بعد ما عقلوهمن  (( 

لو جاء واحد يقرأ القرآن يكسر ما يقيم  ؛حتريفهم كان عن علم ألن من الناس من حيرف الكلم لكن عن جهل

وهلذا  ؛إذا كان بعد العلم رتتب عليه العقوبةتال ال؟ حمرف لكن ليس عن علم والذي إحروفه نقول هذا حمرف و 

)) ماذا  يعلمون       وهم (( ؛وغريوهولكنهم والعياذ باهللا حرفوه ه و معقلوه وفه )) من بعد ما عقلوه (( :قال

إذا كان هذا  ؛أي يعلمون أن التحريف حمرم وغري جائز ولكنهم تعدوا احلدود وحرفوا كالم اهللا )) وهم يعلمون ((

)) فهل أحد يطمع يف أن يؤمنوا للرسول  يحرفون كالم اهللا من بعد ما عقلوه وهم يعلمون بالنسبة لكتام ((

ما آمنوا ما آمن من اليهود إال نفر قليل وإال غالبهم بقوا على كفرهم وحصل  لكعليه الصالة والسالم ؟ ال ولذ

ثكم أرضهم وديارهم أور ((          ما حصل هلم من غزوهم وإخراجهم من ديارهم كما قال اهللا عزوجل: 

 ؛)) يحرفون كالم اهللا من بعد ما عقلوه وهم يعلمون(( ألم  ؛)) فهؤالء يبعد أن يؤمنوا لكم وأموالهم

وباملناسبة يقولون إن ذكرت صحيفة الكويت يف اتمع يف العام املاضي يف أربع وعشرين ربيع الثاين تقول: إن 

هذا ويش  ،ألم قالوا هذه الكلمات ما هلا داعي ؛ةائأربعني بامل اختصروا منه حنو ،النصارى اختصروا اإلجنيل

ألن أصله حمرف وكذلك التوراة حمرفة مث جاءوا هؤالء واستطالوا الكالم قالوا إذا  ؛حتريف من وراء حتريف ؟يعترب

 ....شرين باملائةأربعني باملائة يبقى ع بعد نأخذ ستني باملائة فيها بركة ميكن بعد ستني بعد يأخذون ؟خنتصره نعم

 .  



ارتكب ما ارتكبت اليهود من املهم أن دأب اليهود والنصارى هو التحريف ولكن مع األسف أن من هذه األمة 

) فحرفوا كتاب اهللا وحرفوا سنة  لتتبعن سنن من كان قبلكموالنصارى كما قال الرسول عليه الصالة والسالم: ( 

  ؛ نعم؟رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  يف اآلية يعرفون النيب ............:الطالب

التحريف أنه  أي نعم؛ هذا استكبار عن العمل به استكبار عن العمل به ،هذا ما هو حتريف للنصنعم  الشيخ : 

هذا هو التحريف وقد وقع التحريف يف الكتاب والسنة مثل ما مثلنا  ؟يبقي اللفظ لكن يقول معناه كذا وكذا نعم

   رنا بأمثلة من هذا .قبل أن حتضر ذك

الضمري يعود على من؟ على بين إسرائيل واملوجود يف املدينة  ))إذا لقوا(((( وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا)) 

أي باهللا ورسوله حممدا صلى اهللا  ))الذين آمنوا(( :أي قابلوهم واجتمعوا م وقوله ))إذا لقوا الذين آمنوا((اليهود 

باللسان  ال بالعقيدة؟إباللسان و  يكون إذا لقوا قالوا نعم؟ والقول ))إذا((هذا جواب  ))قالوا(( ؛عليه وسلم

  ؛باللسان ؛يقولونهنا لكن هم  ؛وبالعقيدة

  باللسان  الطالب : 

  منت؟ ؛نعم الشيخ : يا سيد

 ؛يعين بالرسول حممد صلى اهللا عليه وسلم )) آمنا (( ،كإميانكم  )) أي آمنا قالوا آمنا أي آمنا (( ال؛ الطالب :

إلى  ((      :يعين انفرد بعضهم ومل يقل ببعض بل قال )) وإذا خال بعضهم إلى بعض ((إذا لقوا املؤمنني،  اهذ

 ((بعضهم إىل بعض وخال به وانفرد به أوى ألن إىل تدل على اإليواء نعم؟ تدل على اإليواء يعين إذا  )) بعض

)) االستفهام هنا لإلنكار  أتحدثونهم بما فتح اهللا عليكمأي قال بعضهم لبعض: ((  )) قالوا أتحدثونهم

يعين يقول بعضهم لبعض الذين  ؛يعود إىل املؤمنني للرسول عليه الصالة والسالم )) أتحدثونهم (( :يف قوله ءهلااو 

هم بما فتح اهللا عليكم ليحاجوكم كيف تحدثون ((اجتمعوا كيف حتدثون املؤمنني يعين الذين آمنوا باهللا ورسوله 

ألن اليهود يعرفون  ؛شيء الذي فتح اهللا عليكم بعلمه وعلمتموهاليعين أليش حتدثوم ب ))؟ به عند ربكم

، تركوا اإلميان ميان به استكباراولكنهم تركوا اإل ؛هم ما يشكون فيهءالرسول صلى اهللا عليه وسلم كما يعرفون أبنا

))  أفال تعقلون((  ؟فهم يقولون كيف حتدثون هؤالء بالشيء الذي فتح اهللا عليكم به فأعلمكم إياه ؛به استكبارا

وأنه نيب  ذا الذي بعث حقهأنتم إذا حدثتموهم ذا وقلتم إن  ؟هذا توبيخ هذا للتوبيخ يعين وين عقولكم

ا دليل على أن اهللا تعاىل يفتح مة ويف هذاكيف حياجون به عند اهللا؟ مىت؟ يوم القي  ؛حياجونكم به عند اهللا

لن تنفعكم أرحامكم  مة كما تدل على ذلك آيات كثرية مثل قوله تعاىل: ((اخصومة للمؤمنني والكافرين يوم القي



ال يعلمون  كذلك قال الذينمثل قوله: (( و ))  مة يفصل بينكم واهللا بما تعلمون بصيراوال أوالدكم يوم القي

)) وكذلك أيضا يف سورة حم أن الرسول  فيه يختلفون كانوامة فيما  افاهللا يحكم بينهم يوم القي مثل قولهم

 ؛مةافاملهم أن املؤمنني يفتح اهللا بينهم وبني خصومهم يوم القي ؛عليه الصالة والسالم حيكم اهللا بينه وبني خصومه

نا بأن و تممأعلمة أنتم اليهود يوم القيفيقول املسلمون ل )) به عند ربكم كمحاجو لي ((فهنا يقول:   خصومة

  حممدا صلى اهللا عليه وسلم رسول حق ومع ذلك كفرمت به ومحلتم السالح  عليه فهذه حجة بينة؛ 

   ؟....آمنا قوهلم: : الطالب 

          ليحاجوكم به عندقالوا: ((  ؛إميانكم أي بأن الرسول حق وأن الدين حقكأي نعم ألن آمنا  : الشيخ 

ال إالالم للتعليل و  )) ليحاجوكم به (( :والالم يف قوله ؛مةا)) عند ربكم يعين اهللا سبحانه وتعاىل يوم القي ربكم

  للعاقبة؟ 

   ،للعاقبة:  الطالب

 للتعليل وتكون للعاقبة؛ فعل املضارع الناصبة له أو الناصبة له تكونالألن الالم املقرتنة يف  ؛الالم للعاقبةالشيخ : 

  )) ويش رأيكم يف الالم هذه ؟ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ((قال اهللا تعاىل: 

    .ةبللعاق : الطالب

لكن العاقبة أنه  ؛هم ما التقطوه هلذا الغرض لو علموا أنه يكون عدوا وحزنا ما التقطوه بل قتلوه للعاقبة الشيخ : 

)) هذه للعاقبة وإال ما  ليحاجوكم به عند ربكمبما فتح اهللا عليكم  دثونهمأتح هنا (( ؛عدوا وحزنا صار

ولكن  ؛حدثوا املؤمنني بالرسول عليه الصالة والسالم مبا فتح اهللا له عليهم من شأنه ألجل أن حياجهم املؤمنون

سالم وأن حجة واضحة إم أقروا بالرسول عليهم الصالة وال ،هذه يف احلقيقة فيها إقامة حجة عليهم بال شك

اهلمزة قلت إا لالستفهام  )) أفال تعقلون (( قوله:و ؛ حجة بينة واضحة ؛اهللا تعاىل مرسله مث كذبوه وقاموا ضده

 ((، )) أفال تعقلون ((عليه؟ أقول إن هذا يكثر يف القرآن هي عاطفة عليه وهنا الفاء ويش  ؛واملراد به التوبيخ

يعين أنه  ؛وأشبه ذلك )) أثم إذا ما وقع آمنتم به ((، )) أولم يسيروا ((، )) أفلم يسيروا ((، )) أفال تذكرون

  علوم أن هلا الصدارة يف مجلتها أليس كذلك؟من امليأيت حرف العطف بعد مهزة االستفهام، ومهزة االستفهام 

  :  بلى . الطالب

وقال بعض النحويني: إن  ؛عاطفةألن الواو ؛ وجود الواومع وال صدارة مع وجود الواو، ما يف الصدارة : الشيخ 

وقال آخرون:  ؛وهذه اجلملة تقدر مبا يناسب املقام ،خرىاألملة اجل ابني اهلمزة والواو مجلة حمذوفة عطفت عليه

وأن حرف العطف هو الذي تأخر يعىن زحلق حرف العطف  ، اهلمزة مقدمة،بل إن اهلمزة مقدمة اهلمزة مقدمة



أما على األول  ؛يكون التقدير هكذا ،فال تعقلونأعلى هذا يكون التقدير: ف ؛عن مكانه وجعلت اهلمزة مكانه

 ؛املهم يقدر شيء مناسب حسب السياق ؛فيكون التقدير: أجهلتم فال تعقلون ، أو أسفهتم فال تعقلونفيقول: 

ثاين ما ألن ال ؛والثاين أسهل ؛احلقيقة أنه أدق الذي يقول: إن اهلمزة داخلة على شيء حمذوف أدقيف األول 

ألن  ؛يناسبه القول الثاين ئلهذا طالب العلم املبتدف ؛التكلف ما الذي تقدره ما حاجة ما حيتاج وعناء حيتاج 

يقول الواو مثال الفاء هنا حرف عطف واهلمزة سابقة عليه وهو معطوف على ما سبق وال حاجة أن يكلف نفسه 

   التقدير واملناسبة. ناءع

بعضهم بعضا ذا  ؤنب)) يعين كيف ي يعلمون أن اهللا يعلم ما يسرون وما يعلنون أوال قال اهللا تعاىل: ((  

صلى اهللا عليه وسلم ومن معه وأنكروا نبوته ومل يؤمنوا فإن اهللا تعاىل ال خيفى عليه  النيباألمر وهم لو جاءوا إىل 

 عامل به. أوال يعلمون واالستفهام فإن اهللا تعاىل ؛األمر يعين سواء أقروا أو ما أقروا عند الصحابة أن الرسول حق

منزلة هل هذا توبيخ حيث نزلوا أو نزلوا أنفسهم  )) أوال يعلمون أن اهللا ((وقوله:  عليهم  هنا للتوبيخ واإلنكار

يعين قد شرحنا لك،  )) لك ألم نشرح وال يظهر يل أن معناه التقرير وأنه مثل قوله: (( ؛اجلاهل؟ نعم هو هكذا

أي قد علموا أن اهللا يعلم ما يسرون وما يعلنون لكن كونه  )) أوال يعلمون ((أن يكون املعىن وإن كان حمتمال 

ألن هذا العمل  ؛على العمل الذي سلكوه ،ألن التوبيخ يفيد أم علموا وأم وخبوا على ذلك ؛للتوبيخ أبلغ

)) ما املراد باإلسرار هنا يا  يعلنونما يسرون وما  الذي سلكوه إمنا هو عمل من يظن أن اهللا ال يعلم. وقوله: ((

  ال حديث بعضهم مع بعض سرا؟إيف نفوسهم و  ؟مجاعة

  : يشمل االثنني.الطالب 

يشمل ما يسره  )) ما يسرون (( :فقوله ؛؟ ما يظهرونه للناس))  وما يعلنون ((طيب يشمل االثنني؟  الشيخ :

 ؛ما يعلنه اإلنسان لعامة الناس )) ما يعلنونو  (( ؛يف نفسه وما يسره لقومه وأصحابه اخلاصني به منه اإلنسان

   والفوائد إن شاء اهللا تأيت يف الدرس اآليت. ؛عليه شيء اهللا تعاىل يعلم هذا وهذا ال خيفىف

واألمي  ؛مجع أمي أو مجع أمي )) أميون (()) منهم من من؟ من اليهود  ومنهم أميونقال اهللا تعاىل: ((      

 ؛أميايسمى الذي ما يفهم املعىن  أخذنا لو ؛إما ال يفهم لفظها أو ال يفهم معناها ،هو الذي ال يفهم القراءة

 ؛يعرفها وال يعرف املعىنمن قراءة و ال يعرف المن  فاألمي يشمل ؛يفيد ماألن قراءة اللفظ بدون فهم املعىن 

أي ال يتلونه وال يصل إىل قلوم علمه  )) ال يعلمون الكتاب (())  يعلمون الكتاب إال أمانيال  ((وهلذا قال: 

 ؛وجيوز أن يكون متصال أي ال يعلمونه إال علم أماين ؛إال هنا لالستثناء منقطع يعين لكن أماين )) إال أماني ((

  مجع أمنية واألمنية حتتمل معنيني:  )) واألماني ((



يعىن ما يفهمون القرآن ولكنهم  ،واملعىن الثاين أنسب باآلية ؛القراءة :والثانية ؛ما يتمناه اإلنسان يف نفسه :أحدمها

وما أرسلنا من قبلك من رسول وال نبي إال إذا تمنى ألقى ويدل على هذا قوله تعاىل: ((  ؛يقرءونه بدون فهم

  ومنه قول الشاعر يف عثمان رضي اهللا عنه: ؛)) أي يف قراءته الشيطان في أمنيته

  "  مام المواردحوآخره القى      تمنى كتاب اهللا أول ليله "                              

مجع أمنية وهي القراءة نعم؟ وما أكثرهم اليوم يف املسلمني أكثر  )) إال أماني ((فقوله:  ؛متىن مبعىن قرأ كتاب اهللا

ألن هذا خالف الواقع كما  ؛املسلمني اليوم ما يعرفون القرآن إال أماين وال حيرصون على أن يفهموا معىن القرآن

 ء على كتبجييهو يقول اآلن إنسان يقرأ الطب أو يقرأ احلساب أو يقرأ النحو هل قال شيخ اإلسالم رمحه اهللا 

أيهما احلقيقة؟  ؟ال يتأمل معناها ويطلب من يفسرها له ويشرحها له حىت يعقلهإو  ؟ا وميشي هذه األشياء و مير

ومع هذا  ؛ما ميكن ؟وأنت ال تعرف معناهبه إذا كنت تطلب االهتداء بالقرآن الكرمي فكيف تدي  ،الثاين. إذا

ثر الناس )) وأك كرد ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من متعاىل: (( القرآن الكرمي إذا تدبرته تيسر لك قال اهللا 

ولذلك  ؛طريقه بالنسبة للقرآن هذا تأمل وتدبر القرآن الكرمي ومعرفة معناه قليل من يكونما يهتم ذه الناحية ب

اختصم بعض اإلخوان يف  كنزعت بركة القرآن من كثري من الناس ألم ال يتربكون به إال لفظا حىت إناآلن 

هذا املسجل يقرأ القرآن بصوت مرتفع وعنده يف الدكان من  ،متاجرهم عندهم مسجل للقرآن الكرمي مسجل

تعاىل كتاب اهللا و ري احلقيقة موقف اإلنسان صيضحك ويسخر ويكذب بالبيع وكل شيء ويش يو  سبيشرتي وي

القرآن يف العمل به نعم؟ ومبا  ةبرك ،يتربكون ما هي بركتهلكن هم يقولون أم  ؛بالقرآن اءستهز ا ؟فوق رأسه يسمع

أمامك اآلن لو أن امللك  )) وهللا المثل األعلى ((يعين لو أنك  ،القرآن واهللا نيأما إنك  ؛يرتتب عليه من ثواب

لك؟ ما  ينعم؟ ويش يسو وتضحك يتكلم أمامك مبكرب الصوت ويشوفونك العيون ويتكلم وأنت تتكلم وتسخر 

من املسلمني  افاملهم إننا نقول اآلن مع األسف الشديد أن كثري  ؟فكيف اآلن بكالم اهللا عزوجل  ....ماذا  تدري

ألن اإلنسان  ؛)) ما يعرفون وإن هم إال يظنون قال: (( ؛نسبة لكتاب اهللا على هذه احلال ال يعلمونه إال أماينالب

ال غري إ)) هذه عاملة و  إن هم إال يظنون الذي ما يعرف اللفظ ما عنده علم ليس عنده إال الظن وقوله: ((

  عاملة؟

  : غري عاملة .الطالب 

  }ملاذا:وراءه؟ {الشيخ 

  . ألنه انتقض النفي الطالب :

   يظنون.نتقاض النفي هذه غري عاملة ألن النفي انتقض يعين ما هم إال : الالشيخ 



  .)) إىل آخره أفتطمعون أن يؤمنوا لكم لقوله: ((

)) يستفاد منه فوائد متعددة:  أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم ((يستفاد من هذه اآلية الكرمية  

ألن الذي يسمع كالم اهللا مث حيرفه أبعد إميانا  ؛أوال أن من كان ال يؤمن مبا هو أظهر فيبعد أن يؤمن مبا هو أخفى

يعين خالصة الفائدة : أن من ال يؤمن مبا هو أظهر  ؛يعين الرسول صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه ؛يف قول هؤالء

 أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كالم اهللا ثم يحرفونه يبعد أن يؤمن مبا هو أخفى ((

.((  

ن أل ؛واحلزن ،الثانية: أن اهللا سبحانه وتعاىل يسلي رسوله صلى اهللا عليه وآله وسلم مبا يذهب عنه األسىالفائدة 

اة فليس منك تقصري ولكن سوء حاهلم هو تولكن اهللا يبلغه أن هؤالء قوم ع ؛الرسول سيحزن إذا مل يؤمن هؤالء

  الذي منع استجابتهم.

تعاىل صفة حقيقية تبارك و )) وكالم اهللا  يسمعون كالم اهللا قوله: ((ل ؛الفائدة الثالثة: إثبات أن اهللا يتكلم

 يسمعون كالم اهللا ((وهلذا قال:  ؛سبحانه وتعاىل يتكلم حبروف وأصوات مسموعةهو ف ؛تتضمن اللفظ واملعىن

 ((.  

وأما باعتبار  ؛باعتبار آحاده ،اآلحاد أيش؟ باعتبار أن كالم اهللا سبحانه وتعاىل من صفاته الفعلية الفائدة الرابعة:

الزمة  ،أن الصفات الذاتية الزمة لذات اهللا :والفرق بني الصفات الذاتية والفعلية ؛أصل الصفة فهو صفة ذاتية

والصفات الفعلية هي  ؛صفات ذاتيةالهذه  ؛وأبدا فيما يستقبل ،أي فيما مضى ؟أيش معىن أزال ؛لذاته أزال وأبدا

والرضا  ،فعلية بناء على هذا نقول الغضب من أي النوعني؟ ؛شاء حتدث إذا شاء إذاث اليت تتعلق مبشيئته فتحد

   وأشياء كثرية استواء على العرش فعلية، علوه على اخللق ذاتية. ،واحملبة فعلية ،فعلية

ن يرون ممالفائدة اخلامسة: الرد على األشعرية وغريهم  ؛إما أنقص أو أزيد  الفائدة السادسة، اخلامسة ما شاء اهللا

يقولون إن الكالم هو  ؛وأن هذه احلروف عبارة عن كالمه وليست كالم اهللا ،أن كالم اهللا هو املعين القائم بنفسه

 ويقولون في أنفسهم لو الويستدلون لقوهلم بقوله تعاىل : ((  ؛املعىن القائم بالنفس ما هو الكالم الذي يسمع

                وبقول الشاعر:  ؛)) فيقولون يف أنفسهم لو ال يعذبنا اهللا فجعل اهللا ما يف النفس قوال يعذبنا اهللا بما نقول

  " إن الكالم لفي الفؤاد وإنما   جعل اللسان على الفؤاد دليال." 

وما كان حمال  ،حوادثأنه لو قيل بأن اهللا يتكلم حبروف وأصوات لكان حمال للبنعم؟ ويستدلون أيضا    

إذا  ؛للحوادث فهو حادث واهللا سبحانه وتعاىل األول الذي ليس قبله شيء واآلخر الذي ليس بعده شيء

أما  ؛وكالمهم هذا باطل ؛قائم بنفسه وخيلق سبحانه وتعاىل أصواتا تسمع تعرب عما يف نفسه معىن فكالمه



  في ((هذا القول قول مقيد  ،هذا القيد قيد مقيدفنقول إن  ))؛ يقولون في أنفسهم ((استدالهلم باآلية 

ال خبالف ذلك؟ إوهو حجة عليكم ال لكم ألنه يدل على أن القول املطلق يكون يف النفس و  )) أنفسهم

فاحلمد هللا ما من إنسان يستدل بدليل  ؛ولو ال أنه يدل على هذا ما احتاج إىل القيد يف أنفسهم ؛خبالف ذلك

إن هذا القول ينسب أوال وأما قوهلم إن الكالم لفي الفؤاد إىل آخره فنقول  ؛صحيح إال كان استدالله عليه

يحتاج إىل فمث من قال إنه قاله؟  ؛ل جاء بعد تغيري اللسان وهو أيضا رجل نصراين ما يؤخذ بقولهطل واألخطلألخ

وأما قوهلم الوجه الثالث أنه لو كان كالمه حبروف  ؛وصل إليه فوراءه اآلفات بعد وصوله إليه وإذا ،إثبات أنه قاله

كان   ما ؟هذه القضية من قاهلا لكم :فيقال ؛وأصوات لكان حمال للحوادث وما كان حمال للحوادث فهو حادث

   ادثإما إننا نقول إن كان يلزم من التزامنا بأنه حمل للحو  ،حمال للحوادث فهو حادث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


